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Dnr 2008/394-75

Ansökan om medel för anställning vid Kvinnojourens
barnverksamhet

Ärendebeskrivning
Från Kvinnojouren Iris har inkommit ansökan om att socialnämnden i Luleå
kommun från den 1 januari 2009 bidrar med medel till en persons anställning
vid Kvinnojourens barnverksamhet. Barnverksamheten startade som ett
projekt och har bedrivits sedan oktober månad 2006. Projektet pågår
fortfarande. Finansieringen har fram till idag utgjorts av statsbidrag beviljat av
Länsstyrelsen i Norrbottens län, med socialnämnden i Luleå som
medfinansiär. Socialnämnden har bidragit med 226 800 kr och Länsstyrelsen
220 000 kr.
I oktober månad 2007 beslutade socialnämnden att gemensamt med
Kvinnojouren ansöka om ytterligare projektmedel från Länsstyrelsen och har
för tre månader 2007 samt för år 2008 beviljats 370 000 kr.
Enligt Kvinnojouren Iris har barnverksamheten fungerat väl och en
vidareutveckling av verksamheten planeras. Kvinnojouren Iris ansöker om
verksamhetsbidrag från socialnämnden för att från den 1 januari 2009 bedriva
barnverksamheten som en permanent del i Kvinnojourens verksamhet.
Ansökt bidrag för år 2009 uppgår till 420 000 kr vilket inkluderar lön och
sociala avgifter.

Förvaltningens yttrande
Socialnämnden har, som framgått ovan, bidragit med medel till
Kvinnojourens barnverksamhet ekonomiskt under två år. Verksamheten har i
övrigt finansierats med statsbidrag efter gemensam ansökan av Kvinnojouren
och socialförvaltningen. Under denna tid har barnverksamheten byggts upp
och utvecklats. Kvinnojourens barnverksamhet har haft kontakt med/samrått
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med socialförvaltningens barn- och familjesektion i olika utvecklingsfrågor
som rör barn.
Socialnämnden har inte haft någon egen verksamhet vad gäller boende och
gruppverksamhet till barn. Barn som har farit illa i våldssituationer eller som
bevittnat våld i sitt hem har fått bistånd från socialförvaltningens barn- och
familjesektion och familjerättssektion.
Socialnämnden har sedan 2004 avtal med Kvinnojouren Iris att bereda
våldutsatta kvinnor stöd. Verksamhetsbidrag utgår till Kvinnojouren med f n
drygt 340 000 kr (beloppet indexuppräknas i december varför exakt belopp för
2008 f n inte är klart. Kvinnojouren erhåller även bidrag från
Kommunstyrelsen för den person som är anställd på Kvinnojouren. För 2008
uppgick anställningsstödet till 382 000 kr.
Från den 1/7 2007 är socialnämnden enligt 5 kap 11 § Socialtjänstlagen
(SoL) skyldig att särskilt beakta våldsutsatta kvinnors behov av hjälp.
Socialnämnden är också skyldig att beakta barns behov av hjälp när de har
bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna.
Socialförvaltningen har gett arbetsgruppen Kvinnofrid – med representanter
från samtliga sektioner inom IFO - i uppdrag att skapa rutiner/resurser samt
implementera lagförändringar angående kvinnofrid i ordinarie verksamheten.
Även om Kvinnojouren Iris utgör en värdefull samarbetspartner och ett
värdefullt stöd för utsatta kvinnor måste socialnämnden själv arbeta fram en
organisation som också kan ge stöd och hjälp till utsatta kvinnor och barn.
Socialnämnden kan inte lösa sitt ansvar genom att bevilja bidrag till en
frivillig organisation. Däremot är det viktigt att socialnämnden, i samverkan
med Kvinnojouren Iris utvecklar ett mångsidigt och gott stöd till dessa
kvinnor och barn.
Kvinnojourens verksamhet fungerar så vitt socialförvaltningen känner till bra
men ersätter inte det stöd som samhället i form av socialtjänstens enligt lag
måste ge de barn som bevittnat våld.
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Förvaltningens förslag till beslut
_____

avslå ansökan då socialnämnden saknar medel att bevilja
föreningsbidrag utöver det som idag utgår till Kvinnojouren Iris.

Yrkanden
Folke Tuneström (V) yrkar bifall till ansökan.
Ordföranden ställer proportion på Folke Tuneströms förslag och
förvaltningens förslag till beslut och finner förvaltningens förslag vara
antaget.

Socialnämnden beslutar
_____

avslå ansökan då socialnämnden saknar medel att bevilja
föreningsbidrag utöver det som idag utgår till Kvinnojouren Iris.

Reservationer
Folke Tuneström (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsexpediering
Kvinnojouren Iris, Kommunledningsförvaltningen
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